
 

 

  

विदेशी तंत्रज्ञानाने शुद्ध देशी गाईची वनर्मिती 
०१. शुद्ध देशी गाईचंी वनर्मिती करण्याकररता विदेशात नव्याने िापरले जाणार ेभू्रण प्रत्यारोपणाचे (एम्ब्रिओ 

ट्र ान्स्फर) हे ततं्र आता िापरले जाणार आहे. त्यािुळे भारतीय गोिंशाच्या आनुिंशशक सुधारणेत िोठी क्ांती 

भविष्यात होऊन चांगल्या प्रतीचे दधू ग्राहकांना विळू शकेल. 

 

०२. रािदेिबाबा यांचा पतजंली उद्योगसिूह ि उद्योगपती विजयपत ससघावनया यांच्या जे.के. ट्र्ट्ने देशी 

गाईिध्ये विदेशी ततं्रज्ञान िापरण्याचा वनणणय घेतला आहे. भू्रण प्रत्यारोपण ककिा प्रयोगशाळेतील गभणधारणा 

(आयव्हीएफ) याचा िापर अिेररका, इस्रायल ि िाझिलसारख्या देशांत केले जाते.  

 

०३. ्िाततं्र्यापूिी देशातून शुद्ध गीर गाई विदेशात नेण्यात आल्या. याच गाई िाझिलिध्ये एका िेतात ४० ते 

५० हजार ललट्र दधू देतात. पण आपल्या गीर गाई दोन ते अडीच हजार ललट्र दधू देतात. त्यात आनुिंशशक 

सुधारणा केल्याने अधधक दधू विळू शकेल.  
 

 

ललगवनदानासंबंधधत िावहती हट्िण्याचे सिोच्च न्सयायालयाचे आदेश 

०१. सिण िावहती शोधून देणाऱ्या गुगल, याहू आशण िायक्ोसॉफ्ट् यांसारख्या सचण इझंजन्ससनी जन्सिापूिी भू्रणाची 

ललगवनधिती करणाऱ्या जावहराती तसेच इतर िावहती ३६ तासांत हट्विण्याचे आदेश सिोच्च न्सयायालयाने वदला 

असून, या िेबसाइट्िर देखरखे ठेिण्यासाठी कें द्र सरकारने एका नोडल सं्थेची ्थापना करािी, असे आदेश 

सिोच्च न्सयायालयाने वदले आहेत. 

 

०२. नोडल सं्था या इझंजन्ससिर लक्ष ठेिून असेल. गुगल, िायक्ोसॉफ्ट् आशण याहू या िेबसाइट्ने भू्रणाचा 

ललग ्पष्ट करणाऱ्या जावहराती ट्ाकल्यास त्या ३६ तासांच्या आतिध्ये त्यांना हट्विण्यासाठी सांगण्यात येईल, 

असे खंडपीठाने आदेश देताना रहट्ले आहे.  
 

०३. सतत िुलांच्या तुलनेत िुलींची संख्या किी होण्यािर सिोच्च न्सयायालयाने चचता व्यक्त केली आहे. 
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अंट्ार्क्टट्कािरील उल्कापाषाणांचा शोध पुन्सहा सुरू 

०१. नासाने अंट्ार्क्टट्कािरील उल्कापाषाणांचा शोध पुन्सहा सुरू केला असून त्यािुळे सौरिालेतील पूिीच्या 

वनिाणण घट्कांचा अभ्यास शटय होणार आहे. िंगळ ि चंद्र यांच्याबाबतच्या अनेक प्रश्ांना यातून उत्तर ेविळणार 

आहेत.  

 

०२. नासाच्या नॅशनल सायन्सस फाउंडेशन ि म्ब््िथसॉवनयन इम्ब्न्स्ट्ट्य़ूशन या सं्थांनी 

अलीकडेच अंट्ार्क्टट्कातील उल्कापाषाणांचे संशोधन करण्याचा भागीदारी करार केला असून 

त्याला अंट्ार्क्टट्क सचण फॉर िीवट्ऑराइट्स प्रोगॅ्रि असे नाि देण्यात आले आहे. निीन करारािर ्िाक्षऱ्या 

करण्यात आल्यािुळे आता १९८० च्या जुन्सया कराराची जागा निीन करार घेणार आहे. 

 

०३. अिेररकेने अंट्ार्क्टट्कातील उल्कापाषाणाचंा अभ्यास १९७६ िध्ये अ ॅन्ससिेट् या कायणक्िात सुरू केला. 

त्यात २३ हजार उल्कापाषाण जििण्यात आले ि नतंर हे निुना उल्कापाषाण संख्यने िाढत गेले.  
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०४. चंद्र, िंगळ, लघुग्रह यांचा अभ्यास यातून शटय होणार आहे. पवहले उल्कापाषाण शोधले गेले ते चंद्र ि 

िंगळािरून आलेले होते. एएलएच ८४००१ हा िंगळािरील उल्कापाषाण आहे त्यािुळे १९९० िध्ये िंगळ 

संशोधनाला पे्ररणा विळाली होती. 

 

०५. उल्कापाषाण हे अिकाशातून पृथ्िीिर येत असलेले नसैर्मगक घट्क असून ते पृथ्िीिर पडल्यानतंर गोळा 

करता येतात. अंट्ार्क्टट्कातील पयाणिरण उल्कापाषाण गोळा करण्यास अनुकूल आहे कारण तेथे थंड िाळिंट् 

आहे. असे िानले जाते तेथे उल्कापाषाण बराच काळ चांगल्या म्ब््थतीत वट्कून राहतात.  
 

०६. जा्त उल्कापाषाण हे लघुग्रहापासून येत असतात, लघुग्रह हे ग्रहांच्या वनर्मितीनतंरचे अिशेष आहेत. 
 

 

 

चीनचा िहासंगणक जगात पवहल्या क्िांकािर 

०१. चीनने लागोपाठ आठव्या िषी िेगिान िहासंगणकाचा िान पट्कािला आहे, त्यांचा सनिे 'धतयानहू लाइट्' 

हा िहासंगणक जगात पवहला आला. त्याचा गणनाचा िेग सेकंदाला ९३ दशलक्ष अब्ज आकडेिोडी इतका 

आहे. धतयानहू लाइट् हा संगणक िोठा असून त्याचे प्रोसेसर हे चीनिध्ये तयार करण्यात आले आहेत. 

 

०२. अधणिार्मषक ट्ॉप ५०० यादी सोििारी जाहीर करण्यात आली. त्यात िहासंगणकांिध्ये चीनने बाजी िारली 

आहे.  
 

०३. धतयानहू लाइट् या िहासंगणकाचे प्रदशणन जूनिध्येच िाले होते ि त्याने िागचा विजेता धतयानहे २ ला 

िागे ट्ाकले होते. तो संगणकही चीनचाच होता पण त्यात इटें्लच्या चीप आहेत. धतयानहे २ पेक्षा तो तीनपट् 

िेगिान आहे. 
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चायना सुपर सीररज 

०१. ररओ ऑललम्ब्रपकिध्ये रौप्यपदक विजेती पी.व्ही.ससधू वहने चायना सुपर सीररज ्पधेत विजयी सलािी 

वदली आहे. ससधूने चीनच्या तपेैईच्या शशआ झसन ली वहचा २१-१२, २१-१६ असा सरळ सेट्िध्ये अिघ्या 

३४ विवनट्ािंध्ये पराभि केला. पुढील फेरीत ससधूचा सािना अिेररकेच्या बीिेन िॅन्सग वहच्याशी होणार आहे. 

 

०२. दसुऱ्या बाजूला भारताची फुलराणी सायना नेहिाल वहचा आंतरराष्टर ीय बॅडकिट्निध्ये पुनरागिनाचा प्रयत्न 

अयश्िी ठरला. सायनाला सलािीच्याच सािन्सयात पराभिाचा धक्का बसला आहे. थायलंडच्या पणणधतपने 

सायनाला २१-१६, १९-२१, २१-१४ अशा सेट्िध्ये पराभिाची धूळ चारली.  
 

०३. गुडघ्यािर िालेल्या शस्त्रवक्येिुळे धतला तीन िवहने सक्तीची विश्ातंी घ्यािी लागली. बगंळुरूत प्रशशक्षक 

वििल कुिार यांच्या िागणदशणनाखाली सराि केल्यानतंर सायना पुनरागिनासाठी उत्सुक होती. पण पवहल्याच 

फेरीत पराभि म्ब््िकारािा लागल्याने आता धतला हााँगकााँग सुपर सीररजची िाट् पाहािी लागणार आहे. 
 

 

 

रगं न जाणारी दोन हजारची नोट् बनािट् - अथणसधचि 

०१. दोन हजार रुपयांच्या नोटे्चा रगं जात असल्याने धतच्या विश्वासाहणतेिर प्रश्धचन्सह उपम्ब््थत होते. िात्र 

कें द्रीय अथणसधचि शवक्तकांत दास यांनी िात्र नोट्ांचा रगं जाण्यात चुकीचे काहीच नसल्याचे ्पष्ट केले. दोन 

हजारच्या नोटे्चा रगं गेला नाही तर ती बनािट् नोट् सिजािी असेही त्यांनी ्पष्ट केले आहे. 

 

०२. दोन हजारच्या नोट्साठी इटें्विओ शाई िापरण्यात आली आहे. या शाईचा गुणधिणच तसा असतो. रहणून 

त्यांचा रगं जात असतो. पण सिजा त्या नोटे्चा रगं जात नसेल तर ती बनािट् असल्याचे सिजािे असे त्यांनी 

सांवगतले. जुन्सया शंभर, पाचशेच्या नोट्ांिध्येही हीच शाई िापरली जात होती असे त्यांनी निूद केले. 
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इ्लाविक ररसचण फाऊंडेशनिर ५ िषाांची बंदी 
०१. िुम्ब््लि धिणप्रचारक िाकीर नाईकयांच्या इ्लाविक ररसचण फाऊंडेशन सं्थेिर कें द्र सरकारने पाच िषाांची 

बदंी घातली आहे. िंगळिारी रात्री िालेल्या कें द्रीय िंवत्रिंडळाच्या बठैकीत हा वनणणय घेण्यात आला 

आहे. इ्लाविक ररसचण फाऊंडेशनिर बेकायदा कृत्यात सहभागी असल्याचा आरोप आहे.  
 

०२. यापूिी ्िंयसेिी सं्थांना थेट् विदेशी वनधी विळत होता. गृह िंत्रालय आशण ररिव्हण बाँक ऑफ इधंडयाने 

विदेशी वनधी घेण्यापूिी परिानगीची अट् घातली होती. कें द्र सरकारने ऑग्ट् िवहन्सयात िाकीर नाईकच्या 

इ्लाविक ररसचण फाऊंडेशनला विदेशातून विळणाऱ्या वनधीच्या चौकशीचेही आदेश वदले होते. 
 

 

 

रले्िे धतवकट्ांिर पाच हजारांपेक्षा जा्त ररफंड नाही 
०१. ९ नोव्हेंबर ते २४ नोव्हेंबर दररयान बूक आलेल्या रले्िे धतवकट्ांिर ५ हजार रुपयांपेक्षा अधधक परतािा 

(ररफंड) विळणार नाही, असे रले्िेकडून ्पष्ट करण्यात आले आहे. रले्िे काऊंट्रिर धतकीट् बूक केलेल्यांसाठी 

हा वनयि असणार आहे.  
 

०२. ५०० ि हजारच्या नोट्ा रद्दबातल िाल्यानतंर रले्िे धतवकट्ांसाठी जुन्सया नोट्ा सध्या चालत आहेत. 

त्यािुळे अनेकांनी जुन्सया नोट्ा खपिण्यासाठी िहागडे रले्िे धतकीट् बूक करण्याचा िागण अिलंबला. 
 

०३. नोट्ा रद्दबातल करण्याचा वनणणय ८ नोव्हेंबरला िाला. या वदिशी रले्िेचे २ हजार धतकीट् बूक करण्यात 

आले. िात्र दसुऱ्या वदिशी रहणजे ९ नोव्हेंबरला तब्बल २७ हजार जणांनी एसी फ्ट्ण क्लास शे्णीचे धतकीट् बूक 

केले. एकाच वदिसात रले्िेची धतकीट् किाई ४ कोट्ींिरुन १३ कोट्ी रुपये िाली. 

 

०४. धतवकट्ाची िाढती बुककग पाहता दहा हजारांपेक्षा जा्त शुल्क असणाऱ्या धतकीट्ाचे ररफंड रोख न देता थेट् 

बाँक खात्यात जिा करण्यात येईल, असा वनणणय रले्िेने घेतला होता. िात्र आता ही ियाणदा ५ हजार करण्यात 

आली आहे.  

For More Updates Visit 

http://www.mpscacademy.com 

http://www.mpscacademy.com/


 

 

पाणी जीिाणूिुक्त करण्यासाठी डीप ट्र ीट् द्रािणाची वनर्मिती 
०१. भारतातील दरू्थ खेडय़ांिध्ये पाणी जीिाणूिुक्त करण्यासाठी निीन पद्धत कॅनडातील संशोधकांनी 

विकझसत केली असून त्यात भारतीय िंशाच्या िैज्ञावनकांचे िोठे योगदान आहे. यात ई कोलायसारखे घातक 

जीिाणूही नष्ट करण्याची व्यि्था आहे.  
 

०२. या जीिाणूनंा िारण्यासाठी शकण रािगुंवठत अशा कागदी पट्टय़ा पाण्यात सोडल्या जातात. यॉकण  विद्यापीठाचे 

संशोधक सुशांत वित्रा यांच्या िते डीप ट्र ीट् असे आिच्या या संशोधनाचे नाि आहे. यात वकफायतशीर, कुठेही 

नेता येतील अशी पाणी प्रवक्या साधने तयार केली आहेत. 

 

०३. डीप ट्र ीट् हे निे संशोधन असून ते यॉकण च्या लासााँदे ्कूलिधील िायक्ो अाँड नॅनो ्केल ट्र ान्ससपोट्ण लॅबने 

तयार केले आहे. यापूिी त्यांच्या संशोधकांनी िोबाईल िॉट्र कीट्च्या िदतीने ई कोलाय जीिाणू शोधण्याची 

पद्धत विकझसत केली होती.  

 

०४. यवुनसेफने वित्रा यांना २२ नोव्हेंबर रोजी कोपनहेगन येथे वनिंवत्रत केले असून तेथे हा प्रयोग दाखिला 

जाणार आहे. या संशोधनात वित्रा यांच्या शशिाय सौरयदेब दासगुप्ता, नागाशशिा गुंडा यांचा सिािेश आहे. 

एनव्हरॉनिेंट्ल सायन्सस िॉट्र रीसचण अाँड टे्टनॉलॉजी या वनयतकाललकात हे संशोधन प्रझसद्ध िाले आहे. 
 

 

 

'बॉंबे हायकोट्ाण'च्या नािांतराचा विधेयक िागे 

०१. ‘बॉरबे हायकोट्ाण’चे नािांतर िुंबई उच्च न्सयायालय करण्याचे विधेयक िागे घेण्याचा आियणकारक वनणणय 

सरकारने घेतला आहे. याचे अधधकृत कारण सिजू शकले नाही. परतुं कोलकाता उच्च न्सयायालय असे नािकरण 

करण्यास कलकत्ता उच्च न्सयायालय आशण पधिि बगंाल सरकारने केलेल्या विरोधािळेु हे विधेयक िागे घ्यािे 

लागल्याचे कारण सांवगतले जात आहे. 

 

०२. ‘बॉरबे हायकोट्ाण’चे िुंबई उच्च न्सयायालय असे नािकरण करण्याबरोबरच ‘िद्रास हायकोट्ाण’चे नािांतर 
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चेन्नई उच्च न्सयायालय आशण कलकत्ता हायकोट्ाणचे नािांतर कोलकाता उच्च न्सयायालय करण्याचा प्र्ताि 

असलेली उच्च न्सयायालये (नािांतर) विधेयक जुलैिध्येच कें द्रीय िंवत्रिंडळाने िंजूर केले होते.  
 

०३. त्यानुसार ते लोकसभेत सादर करण्यातही आले होते. िात्र, पुढे ते ्थायी सवितीकडेसुद्धा पाठविलेले 

नाही. आता तर ते थेट् िागेच घेण्यात आले आहे.  
 

०४.१९९५ िध्ये तत्कालीन यतुी सरकारने ‘बॉरबे’चे िुंबई असे अधधकृतपणे नािकरण केल्यानंतर बहुतेक 

सरकारी आशण वबगरसरकारी सं्थांनी आपली नािे बदलली आहेत.  
 

०५. जे िोजके अपिाद रावहले आहे, त्यािध्ये ‘बॉरबे हायकोट्ण’, ‘बॉरबे ्ट्ॉक एट्चेंज’ (बीएसई) आशण 

‘बॉरबे नॅचरल वह्ट्र ी सोसायट्ी’ (बीएनएचसी) आदींचा सिािेश आहे. त्यापकैी ‘बॉरबे हायकोट्ाण’चे 

नािकरणाचा पाठलाग राज्य सरकार २००५ पासून करीत आहे. 
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